Bogoslužje:
ponedeljek, 13. 3.,
Kristina,
mučenka

torek, 14. 3.,
Matilda,
kraljica

VRTOVIN ob 18.30
za † Armina Černigoja,
Vrtovin 37

sreda, 15. 3.,
Placid,
redovnik

SKRILJE ob 18.30 (k. pot 18.10) MALOVŠE ob 18.00
za † Marijo Rustja,
za †† Radico in Jožefa
Skrilje 45, 8. dan
Cigoj, Malovše 36, 1. obl.

četrtek, 16. 3.,

V Črničah križev pot ob 18.00
KAMNJE ob 18.30 (k. pot 18.10) ČRNIČE ob 18.00
za †† Marijo in Leopolda
po namenu
Gerželja, Kamnje 45, 1. obl.

Hilarij Oglejski,
škof

+petek, 17. 3.,
Jedrt (Jerica),
devica

sobota, 18. 3.,
Sveti Jožef, Jezusov
rednik, liturgično
obhajanje
Ciril Jeruzalemski, škof
nedelja, 19. 3.,

TRETJA
POSTNA
NEDELJA,
Jožef, Jezusov rednik;
začetek tedna družine

druga postna nedelja

KAMNJE ob 18.30 (k. pot 18.10) GOJAČE ob 18.00 (k. pot 17.30)
za † Milko Rebek,
za † Emila Bratina,
30. dan
Kamnje 28, 30. dan
ČRNIČE ob 18.00,
v čast Materi Božji za pomoč
in tolažbo, p. n. dar.

VRTOVIN ob 18.30 (k. pot 18.10)
za † Jožefo Batagelj,
Vrtovin 22a

RAVNE ob 18.00
po namenu

SKRILJE ob 8.00
za † Jožefa Kravosa,
Skrilje 9

ČRNIČE ob 18.00
za †† Albina in Albino Ušaj,
p. n. Črniče 52a

CELODNEVNO ČEŠČENJE V KAMNJAH

KAMNJE ob 7.30 (križev pot 7.10)
blagoslov mož pri vseh mašah
za † Jožefa Kompara, Kamnje 17
ČRNIČE ob 9.00
za † Vando Pišot, p. n. Gojače 39
za župnijo
KAMNJE ob 10.30 (križev pot 10.10)
za vse ††, Potoče 24
11.30–12.30 možje in fantje,
KAMNJE ob 15.30
sklep celodnevnega češčenja

12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,
14.30–15.30 žene iz Skrilj in Vrtovina,

Križev pot na Ravnah ob 15.00
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Da bi šel do konca
Tisti čas je
Jezus vzel
s seboj Petra, Jakoba
in njegovega
brata Janeza
in jih peljal na
visoko goro, na
samo. Vpričo
njih se je spreménil. Njegov
obraz je zasijal
kakor sonce in
njegova oblačila so postala
bela kakor luč.
In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija,
ki sta govorila
z njim. Peter
pa se je oglasil
in rekel Jezusu: »Dobro je,
da smo tukaj,
Gospod! Če hočeš, postavim
tu tri šotore;
tebi enega,
Mojzesu enega
in Eliju enega.«
(Mt 17,1–4)

 Za konec
VEČERJA –Mož zvečer gleda televizijo in reče ženi: »O, danes bo pa mrzla večerja!«
»Kako pa veš?« zanima ženo. »Ker nič ne smrdi po zažganem ...«
župniji Kamnje in Črniče, 05 368 80 20; www.kamnje.net; www.crnice.si
odgovarja: Rafko Klemenčič, župnik, 041 862 636, rafko.klemencic@rkc.si

Odlomki Božje besede
na 3. postno nedeljo:
1. berilo: 2 Mz 17,3–7
2. berilo: Rim 5,1–2.5–8
evangelij: Jn 4,5–42

Zgodba pripoveduje o pastirju, ki je pasel ob reki življenja
na robu sveta. Igral je na piščalko in pogosto gledal čez reko.
Nekoč ga je smrt z druge strani ogovorila: »Z mano boš šel! Se
kaj bojiš?« Odgovoril je: Ne, le zakaj? Pogosto sem gledal tja
čez in ona stran mi je domača.« In ko mu je smrt položila roko
na ramo, je šel čisto miren z njo in na oni strani je našel glas
svojih spevov na piščalki.
Danes se vprašanje smrti največkrat rešuje tako, da smrt zanikamo, jo čim prej izrinemo iz vsakdanjega življenja. Prekrijemo jo z od zunaj pisanim, vendar za svetlobo od znotraj nepropustnim pregrinjalom. Podobno je z vprašanjem trpljenja. Na
razpolago imamo sicer veliko sredstev, da to dvoje obidemo.
Toda, ko enkrat greš mimo, nimaš več možnosti, da bi videl
skozi, da bi videl kaj je na drugi strani. Kako pomembno se je
navaditi gledati tja, na drugo stran!
Največja škoda je, da živimo, se zelo utrujamo iz tedna v teden, iz leta v leto, in potem ne gremo do konca. Bog je izza tega
zagrinjala stopil na našo stran tako, da je postal človek in ostal
Bog. Bog je to naredil, da bi se človek ne ustavil na pol poti in bi
vendar šel do konca. Ni odstranil smrti in trpljenja. Prišel je, da
bi vendar šli skozi smrt, da bi šli do konca, kajti to je naša pot.
Peter je doživetje na gori sprva razumel narobe. Povsem
mimo namena. Tako kot mi. Hotel se je ustaviti: »Dobro je, da
smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore …« Oče pa
je dal videti Sina prosojni svetlobi in v njem slišati svoj glas.
Čemu? Da bi jaz in ti skupaj šla do konca. Jezus je nekatere apostole peljal na
goro spremenitve, da bi se – potem ko
bodo doživeli razočaranje – ne ustavili
na pol poti.
Gora ni cilj. Blaženost sama zase ni cilj
in trpljenje samo ni cilj. Gora je le pot.
Na oni strani te čaka Oče. Zato veš za
pot in se ne boj.
župnik

MED NAMI JE
BOGOSLOVEC BLAŽ KERNEL
Sem bogoslovec, torej sem v procesu
priprave na duhovniški poklic. Prihajam
iz majhne vasi med Postojno in Pivko,
po imenu Slavina. Moj oče je učitelj in
organist, mama pa učiteljica in katehistinja. Imam še mlajšo sestro in brata.
Po osnovni šoli sem obiskoval škofijsko
gimnazijo v Vipavi. V tistem času sem
tudi močneje začutil Božji klic, ki me
je vabil na pot duhovnega poklica. Za
vstop v semenišče sem se po dolgem
premisleku dokončno odločil v četrtem
letniku gimnazije.
Dve leti sem študiral na teološki fakulteti v Ljubljani, nato pa me je škof poslal na študij v Rim. V Rimu sem tri leta
študiral na Gregoriani, bival pa sem v
nemško-madžarskem zavodu (Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum de Urbe). Zavod in univerzo vodijo
jezuiti, tako da se me je med formacijo
prijelo nekaj ignacijanske duhovnosti.
Zdaj sem na pastoralnem letu v Sloveniji. V prostem času se ukvarjam s
športom (kolesarjenje, rolanje, pozimi
drsanje) ter berem knjige, ki so večinoma povezane s svetim pismom ali filozofijo. Sem tudi precej aktiven v skavtski
organizaciji, trenutno v stegu Ajdovščina – Šturje 1.
Blaž bo do poletja na pastoralni praksi
v naših dveh župnijah. Želimo mu, da
bi mu bilo lepo med nami. Hvaležni mu
bomo za pomoč in upamo, da bo mu
bodo tukajšnje izkušnje koristile pri nadaljnjem študiju in delu.

KRIŽEV POT
Danes ob 14. uri vabljeni
na križev pot na Svetega
Pavla. Začetek pred pokopališčem v Malovšah. Ob 15. uri bo
križev pot tudi v cerkvi v Malovšah za
tiste, ki ne morete na pot.
Naslednjo nedeljo bo popoldanski križev pot na Ravnah.
Vabljeni h križevemu potu tudi vsako
sredo v Črničah ob 18. uri.
PRAZNOVANJE SVETEGA JOŽEFA
IN CELODNEVNO ČEŠČENJE
V nedeljo začenjamo
teden družine. Pri sveti
maši bo blagoslov mož
in fantov ob prazniku
svetega Jožefa. Liturgično se zaradi postne nedelje praznik
obhaja že v soboto.
V Kamnjah je župnijsko praznovanje ob
svetem Jožefu in celodnevno češčenje.
Letos bo gost med nami prejšnji župnik g. Joško Tomažič. Obhajal bo vse
tri nedeljske maše, tudi v Črničah ob
9. uri. Pridimo in počastimo zavetnika
svetega Jožefa.
ČAS ZA CELODNEVNO ČEŠČENJE
Praznik svetega Jožefa je bil za kamenjsko župnijo vedno zelo pomemben. Še
posebej danes, ko »ni časa«, potrebujemo čas za molitev. Vabljeni, da si vzamete vsaj eno uro za skupno češčenje.
Še posebej vabim
družine z otroki ob
običajni uri. Vabljeni
tudi k sklepu češčenja ob 15.30.
Spored češčenja:
11.30–12.30 možje in fantje,
12.30–13.30 mladi in veroučenci,
13.30–14.30 žene iz Kamenj in Potoč,
14.30–15.30 žene iz Skrilj in Vrtovina,

15.30 sklep češčenja s pétimi litanijami in z blagoslovom.
Pri vsaki uri je voditelj, ki skrbi za
ubrano molitev, petje in tudi za trenutke tišine.
SREČANJE ZA ŽENSKE
Na praznik Gospodovega
oznanjenja Mariji v tednu
družine, 25. 3., vabljene
na srečanje, tokrat samo
za ženske vseh stanov, v
Kamnjah po maši, ki bo ob
18. uri. Med vami bo gostja Anja Kastelic, Primorka, čeprav mlada, že z veliko znanja in življenjskih izkušenj. Spregovorila bo o ženskosti v Božjem načrtu.
Samo zaradi števila, prosim, sporočite udeležbo na: urska.capuder@siol.
net ali sms ali njeno številko 041 227 467.
GOSPODARSKI SVET
ŽGS Kamnje se dobimo v sredo ob
20. uri v Kamnjah, v Črničah načrtujemo po 19. 3.
ZAKONCI
Srečanje druge zakonske skupine bo v
četrtek v Kamnjah ob 19.30.
KONCERT V KAMNJAH
v petek, 17. 3., lepo vabljeni na koncert ob 19. uri v šolski dvorani v Kamnjah. Nastopili bodo:
Vrtec Dobrovoljček Potoče
Župnijski otroški pevski zbor Kamnje
Tamburaški orkester Danica Dobravlje in
Moški pevski zbor Vinograd Vrtovin.
SKRB ZA CERKEV
V Črničah od 6.3. do 19.3. skrbijo za
cerkev hišne št. 28 do 52a.
V Vrtovinu je narejen nov seznam.
Prosim, da vzamete z dobro voljo to
skrb za skupni bogoslužni prostor.
Starejši in drugi, ki res ne morete čistiti, lahko pomagate s prostovoljnim
darom za sprotno vzdrževanje, ki ga

jih zbirate v vasi. Vsak lahko nekaj naredi
za povezanost in skupno dobro župnije.
VELIKONOČNO ROMANJE
V PRAGO IN VELEHRAD
Znana je končna cena
in program našega romanja na Češko. Vabljeni, da tokrat poromamo v kraje sv. bratov Cirila in Metoda,
sv. Vida, Neže Praške, Janeza Nepomuka,
sv. Venčeslava in nedavno v duhu svetosti umrlega p. Tomaža Špidlika. V Prago
romamo v Plečnikovem letu, ob 60. obletnici smrti našega velikega umetnika, ki
je zaznamoval to mesto.
Upajmo, da bomo napolnili avtobus, zato
se do 26. 3. prijavite. Akontacijo v višini 50 € poravnate skupaj s prijavnico do
cvetne nedelje, ostalo pred odhodom.
Cena romanja je 260 € pri udeležbi najmanj 48 oseb.
Odhod 27. 4. ob 2. uri zjutraj do Svate
Hore in naprej v Prago, ki ji bomo namenili še petek in soboto. Obiskali bom Plečnikovo cerkev v Vihohradih, zgodovinski
kompleks Hradčani in druge znamenitosti
enega najlepših evropskih mest. Iz Prage
se bomo odpeljali proti Moravski v Brno
in romarskemu kraju sv. bratov Cirila in
Metoda, Velehradu. Vrnemo se v nedeljo, 30. 4., v poznih večernih urah. Več si
lahko preberete na
programu na listu v
cerkvi ali na spletni
strani.

